
  
 
   

ประกาศเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  
เรื่อง   สอบราคาจ้างปรบัปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  

...................................... 
 ด้วยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   อําเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่    มีความประสงค์จะสอบราคา
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตําบลยางเน้ิง   โดยปรับปรุงพื้นตลาดสดและปรับระดับ  
พร้อมปูกระเบ้ืองผนังโรงจําหน่ายอาหารสด    รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางเน้ิง
กําหนด   

 งบประมาณและราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งน้ี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    
๒๕๐,๐๐๐.- บาท  ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )   

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  ซ่ึงมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ

งานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

 ๓. ไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธิห์รือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  

ผู้เสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตําบล   

ยางเน้ิง  ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง    

เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

 กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น.  ถึง

๑๐.๓๐ น.  โดยพร้อมกัน  ณ  กองช่าง  สํานักงานเทศบาลตําบลยางเน้ิง  และกําหนดฟังคําช้ีแจง

รายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป  

             กําหนดยื่นซองสอบราคา ณ สถานที่  วัน  และเวลา  ดังนี้.-  
    ๑. ย่ืนซองสอบราคา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลยางเน้ิงตั้งแต่วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  
๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  ๑๖.๓๐  น. หรือ 
  ๒. ย่ืนซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. อําเภอสารภี  
(ที่ว่าการอําเภอสารภี)  ในวันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕   ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.   
และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๑๘  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. อําเภอสารภี (ที่ว่าการอําเภอสารภี) 
 



  
 ผู้สนใจ... 

 

                                                           -๒- 
 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๓๐๐.- บาท  ( สามร้อยบาทถ้วน  )  
ได้ที่สํานักงานเทศบาลตําบลยางเน้ิง ระหว่างวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๑๔  ตุลาคม  
๒๕๕๕    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๕๓๓๒-๑๔๒๐ หรือ ๐-๕๓๓๒-๑๙๕๑  ต่อ ๑๐๖  

ในวันและเวลาราชการ  หรือสามารถดูประกาศได้ทางเวปไซต์  www.theyang.go.th  และเวปไซต์ของ

กรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th 

ประกาศ  ณ วันที่   ๒๙   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

                                                     
 

 

(  นายมนูญ   บูรณพัฒนา ) 

นายกเทศมนตรีตําบลยางเนิ้ง 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  ๒ / ๒๕๕๖ 
การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

ตามประกาศเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
…………………………………… 

 ด้วยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง    อําเภอสารภี    จังหวัดเชียงใหม่   ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า  “เทศบาล” 

มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตําบลยางเน้ิง   โดยปรับปรุง  
พื้นตลาดสดและปรับระดับ  พร้อมปูกระเบ้ืองผนังโรงจําหน่ายอาหารสด   รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลยางเนิ้งกําหนด   

 งบประมาณและราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งน้ี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    
๒๕๐,๐๐๐.-  บาท  ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )   

โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด   จํานวน  ๒  หน้า    

                  ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 

 ๑.๓  แบบสัญญาจ้าง 

                  ๑.๔  แบบหนังสือคํ้าประกัน 

   - หลักประกันสัญญา 

๑.๕  บทนิยาม 

   (๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม 

๑.๖  แบบบญัชีเอกสาร 

   (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที ่ ๑ 

(๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 

 ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถกูระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือ

ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการส่ังให้ 



  
นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ ของทางราชการ                                  

  ๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ

สอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕  

๒.๔  ผู้เสนอ… 

-๒- 

                  ๒.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล

ไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  ๒.๕  ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงิน    

ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียวโดยตรงกับส่วน

ราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมาย

บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาล

ตําบลยางเนิ้งเชื่อถือ     

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น   ๒  ส่วน   คือ 

                ๓.๑ ส่วนที่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ       

จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล   ให้  

ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง       

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า   ให้ยื่นสําเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น

บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้      

ยื่นเอกสารตามระบุไว้ใน  (๑) 

(๔)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ( ถ้ามี )  

(๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ทั้งหมดทีไ่ด้ยื่นพร้อมกบัซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 

๑.๖ (๑)  

  ๓.๒ ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 



  
 (๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิด อากรแสตมป์ตามกฎหมาย    ในกรณีที่ผู้เสนอราคา        

มอบอํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

       (๒) สําเนาหนังสือรบัรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทัง้รับรองสําเนาถูกต้อง  
(๓) บัญชี... 

 

                      -๓- 

 (๓) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง  ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์   

ค่าแรงงาน   ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งกําไรไว้ด้วย 

                      (๔) บัญชีเอกสารส่วนที ่๒ ทั้งหมดทีไ่ด้ยื่นพร้อมซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

๔. การเสนอราคา 
       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน้ี  โดยไม่มี

เงื่อนไขใด ๆทั้งส้ิน  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  

จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  

ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                  ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

               ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคา

รวม และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งน้ี  

ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ

เป็นสําคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  

  ราคาจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๖๐ วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา 

โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้             

                 ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน   ๔๕   วัน  

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

                  ๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด 

ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน

เอกสารสอบราคา                                         

                  ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน

กรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า   “  ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๒ / 
๒๕๕๖ ” ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ  ตั้งแต่วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๔  ธันวาคม  
๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลยางเน้ิง  หรือย่ืนซอง
สอบราคา  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ  อบต.  อําเภอสารภี   (ที่ว่าการอําเภอ
สารภี)   ในวัน  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. 
    เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   



  
                       คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ           

วันประกาศสอบราคาหรือไม่  และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซอง 

ใบเสนอราคา 

หากปรากฏ... 

 

-๔- 

                       หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิด

ซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ      

๑.๕ (๒)   และคณะกรรมการฯเช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   

คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายช่ือผู้เสนอ

ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และเทศบาลตําบลยางเน้ิงจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็น    

ผู้ท้ิงงาน   เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์

ต่อการพิจาณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 

                 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี

ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการ

อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์คําส่ังดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ ของ

ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.อําเภอ
สารภี (ที่ว่าการอําเภอสารภี)  ในวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
  การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค  ๕   ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง    

ใบเสนอราคา   เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ 

ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และ

เห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

            ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

               ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตําบลยางเนิ้ง จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม   

               ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ     

ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้วคณะกรรมการฯ  



  
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   

หรือ   ที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี

พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลยางเนิ้งเท่านั้น 

               ๕.๓ เทศบาลตาํบลยางเนิ้ง  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน

ในกรณีดังต่อไปนี้ 

                     (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนัน้ ในบัญชีผู้รบัเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ

รับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

(๒) ไม่กรอกช่ือ... 

-๕- 

 (๒) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล(บคุคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึง่อย่างใด

หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

                    (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระ สําคัญ   

หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอืน่ 

                    (๔) ราคาทีเ่สนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ

พร้อมประทบัตรา  (ถ้ามี ) กํากับไว้ 

               ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ

เทศบาลตําบลยางเนิ้ง   มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด  ที่

เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตําบลยางเน้ิงมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐาน

ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 ๕.๕ เทศบาลตําบลยางเน้ิง ทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ

ใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งน้ี  เพ่ือประโยชน์

ของทางราชการเป็นสําคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตําบลยางเน้ิงเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะ

เรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้  รวมทั้งเทศบาลตําบลยางเน้ิงจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ   

ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม   หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่า

การเสนอราคาการทําการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือ

นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน   เป็นต้น     

  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตาม

สัญญาได้   คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือเทศบาลตําบลยางเน้ิง จะให้ผู้เสนอราคานั้น

ช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้แล้ว

เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาลตําบลยางเน้ิงมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคา

รายนั้น                                                             

 ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ

ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ ๔.๕  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ  



  
ผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศสอบราคา หรือ เป็น ผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวาง

การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ เทศบาลตําบลยางเน้ิงมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มี

สิทธิ  

ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายช่ือตามข้อ ๔.๕  และเทศบาลตําบลยางเน้ิงจะพิจารณา

ลงโทษผู้เสนอราคานั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

   ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่

ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิด

ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๖. การทํา... 

-๖- 

๖. การทําสัญญาจ้าง  
  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาลตําบล

ยางเน้ิงภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง   และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับ

ร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้เทศบาลตําบลยางเน้ิงยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้

หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

                  ๖.๑  เงินสด 

                  ๖.๒ เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่เทศบาลตําบลยางเนิ้ง โดยเปน็เช็คลงวันทีที่่ทาํสัญญาหรือ

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ      

                  ๖.๓ หนังสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกนัดังระบใุนข้อ ๑.๔  

๖.๔  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ

คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔      

                  ๖.๕  พันธบตัรรัฐบาลไทย 

                         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  ๑๕  วัน   นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ

สอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

             ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
     เทศบาลตาํบลยางเนิ้งจะจ่ายเงินค่าจ้าง เปน็งวดเดียว   เมื่อผู้รบัจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทําสถานทีก่่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย                                    
 ๘.  อัตราค่าปรับ 

ค่าปรบัตามแบบสัญญาจ้างข้อ  ๑๕  จะกําหนดในอัตราร้อยละ  ๐.๑๐  ของค่าจ้าง   ตาม
สัญญาต่อวัน        

๙. การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง 



  
ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ทําข้อตกลง เป็นหนังสือ  หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน

ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี   จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า  ๒  ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตําบลยางเน้ิงได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ

ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง   

            ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
     ๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังน้ีตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  แผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด หมวดค่าที่ดิน

และก่อสร้าง ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษา 

ตลาดสดเทศบาล งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐.-  บาท 

การลงนาม... 

-๗- 

                     การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อเทศบาลตําบลยางเน้ิงได้รับอนุมัติเงินค่า

ก่อสร้างโดยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเท่านั้น    

                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เปน็เงินทั้งสิ้น  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท 

                  ๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตําบลยางเน้ิง   ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้    

ตกลงจ้างตามประกาศสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าว   

เข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ

ให้บริการรับขนได้  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู้เสนอราคา  ซ่ึงเป็นผู้รับจ้าง

จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้   

          (๑) แจ้งการสั่งหรือนําส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน  -

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างส่ังหรือซ้ือของจาก

ต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

 (๒) จัดการให้ส่ิงของหรือนําสิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การพาณิชย์นาวีให้บรรทุกส่ิงของนั้น  โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุก

ของลงเรืออ่ืน   หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นในบรรทุกโดยเรืออ่ืน  

                          (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรบัผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

        ๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซ่ึงเทศบาลตําบลยางเน้ิง ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข้อ ๖ เทศบาลตําบลยางเน้ิงอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ

เสียหายอ่ืน  ( ถ้ามี )  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๔  เทศบาลตําบลยางเน้ิง  สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข  เพ่ิมเติม เงื่อนไข  หรือข้อกําหนด      

ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี ) 



  
  ๑๐.๕ ผู้รับจ้างจะต้องทําป้ายบอกช่ือ โคร งการ  แห ล่ ง งบประมาณ   รายละ เ อี ยด   

ระยะเวลาดําเนินการ   ช่ือผู้รับจ้าง ฯลฯ   ขนาดและรายละเอียด   ตามแบบของเทศบาลฯ  ติดตั้งบริเวณ

สถานที่ก่อสร้างเมื่อเริ่มดําเนินการก่อสร้าง และ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อย 

 ๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
  การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาได้   (ค่า K )  จะนํามาใช้ในกรณีที่ค่า

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน  โดยวิธีการต่อไปนี้ 

  คํานวณตามสูตร  P  =  (PO) x (K)      โดยกําหนดให้  

       P    = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง    
Po  =  ราคาค่างาน... 

 

-๘-          

    Po  = ราคาค่างานต่อหน่วยงานที่ผู้รบัจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเปน็งวดซ่ึงระบุไว้  

ในสัญญาแล้วแต่กรณ ี

K    =  ESCALATION  FACTOR  ที่หักด้วย  ๔ % เมื่อต้องเพ่ิมค่างาน หรือบวกเพ่ิม ๔ %  

เมื่อต้องเรียกค่างานคืน 

งานที่ปรับราคาได้ใช้สูตรการปรับราคา  ดังนี้ 

 K   งานอาคาร    =  ๐.๒๕+๐.๑๕lt/lo+๐.๑๐Ct/Co+๐.๔๐Mt/Mo+๐.๑๐St/So    

                   K     =  ESCALATION    FACTOR 

 It       =  ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ   ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

 Io       =  ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ   ในเดือนที่เปิดซองฯ 

 Ct =  ดัชนีราคาซีเมนต์   ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

 Co =  ดัชนีราคาซีเมนต์   ในเดือนที่เปิดซองฯ    

 Mt     =  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

 Mo    =  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)  ในเดือนที่เปิดซองฯ 

 St      =  ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

 So      =  ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่เปิดซองฯ 

 At    =  ดัชนีราคาแอสฟัลท์  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

 Ao    =  ดัชนีราคาแอสฟัลท์  ในเดือนที่เปิดซองฯ 

 Et     =  ดัชนีราคา  เครื่องจักรกลและบริภณัฑ์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  

 Eo     = ดัชนีราคาเครือ่งจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่เปิดซองฯ     

 Ft      =  ดัชนีราคาน้ํามนัดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  

 Fo    =  ดัชนีราคาน้ํามนัดีเซลหมุนเร็ว  ในเดือนที่เปิดซองฯ  



  

                  สูตรการปรับราคา  (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ทีร่ะดับทีก่ําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่

กําหนดไว้ในสัญญา  หรือภายในระยะเวลาที่  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ได้ขยายออกไป    

 ๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                    เมื่อเทศบาลตําบลยางเน้ิง  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง

ก่อสร้างตามประกาศน้ีแล้ว   ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว   ผู้เสนอราคา

จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง   จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรมแรงงาน   หรือ   

ผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส. หรือปวท.   หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ.   รับรองให้เข้า     

รับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ํากว่า  ร้อยละ ๑๐  ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน  

ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้   

 

๑๒.๑   วิศวกร… 

                             -๙- 

 

    ๑๒.๑   วิศวกรโยธา                  วุฒิปริญญาตรี     จํานวน     ๑      อัตรา 

๑๒.๒   ช่างโยธาหรือก่อสร้าง      วุฒิ  ปวส.            จํานวน     ๑      อัตรา 

๑๒.๓   ช่างโยธาหรือก่อสร้าง      วุฒิ  ปวช.            จํานวน     ๑      อัตรา 

 ๑๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รบัจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ

ได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
 

                                                       สมพร     เรืองแย้ม 
 

เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

วันที่   ๒๙   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


